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الثالثإكمربيكعلميالموتمر"

الذيالعالثالعلميالوتمربيروتفيأ!هرهذاانعفد

والعراقومصرودسوريالبنانمنعضومئتيزهاءضم

.والاردن

فيهوالقيت.ايامعتترةإؤتمراصلساتالستمرتوقد

مااهمولعل.حلقاتوانتظمتبحوث.وقرئت.محاضرات

العلميةالصطلحاتمنكبيرقسماقرارإؤتمرااليهتوصل

فبىالوتمرسيستمروألتيهنالنشرهامجاللاالتي

القادمة.جلسماتهفيمتابعتها

تتكونلمأيتيالعلميةالشعبةيكونبانلبنانوعدوقد

تغوتتالتيالعربيةالدولسائربخلاف،الآنحتىفيه

العربي.العلميالاتحادالىوانضمتشعبها

الحياةعلومفيبحثاستينزهاءإؤتمرافيوالقي

المؤتمرونووجه.و!سواهاوالرياضةوالهفيزيلءوالكيمماء

ستفلال1وودسائلوالبترولالذرةلبحوتخاصة"عناية

تقومشاملةنهضةاجلمنالعربيةالثلادفيالامكانيات

.التقدمالىوتؤديالعلمعلى

صياتالتوبشعأنكثيرةاقتراحاتالموتمرأءاعضاقدموقد

العلميالاتحادعنايةموضعجميعهاستكون،والمقررات

..العربي

منالنانيةللطبعة

شكهأكأا!ا-

احىاحدثالذيللشعريالديوان

بريىص؟------.---ال!،

التال!ية:ا)توصياتألاعضاءاقر،إوتمرآنهايةوفي

علىالعملبمتابعةالعربيالعلميألاتحادتوصية-اولا

لوضعتمهيداالعا!يةللمصطلحاتالعربيةالترجمةوحيد

لها.شاملخامودس

والعاهدالجإمعاتبينالعلميةالصتتقوية-ثانيا

تبادلعلىوالعملالعربيةالبلادفيالعلميةإؤلسساتتأ

بينها.فيماالبحثوطلابلاساتذة

بمتابعةالعربيةالدولفيالمعنيةالهيئاتتوصية-ثالثا

وخاصى"،الحديثةالطإقةمصادرمنالافادةفيلبحث

السلمب4ألاغراضفياستخدامهاقصدالذريةلطاقة

فووفالذريةإحةالالىأستخدامممعالدولسمناشدة

))يناشدنحنها!زرأبرقيةالحسددبهذاوسترسل-!جاربها.

جميعررروتفيالنعقدالثالثالعربيال!لميإؤتمر

"."استعمالهاوتحريمألذريةالالسلحةتجاربوقفلدول

ية.نكليزبالاالمعنىبهذلالتحدةألاممهيئةقيةالىبرسلستر!ا"

التنصةفيالعلميةالوسائلمنبالافادةالتوصية-رابعا

الخاصةالاحصاءأتودرلسةالعربيةللدوللاقتصادية

مصالحيحققبمإوالالستهلاكالانتاجتنسيقلامكان،لصتاجعة

قصدالخاصةالمناطقمشاكلدراسةوكذلك،العربيةلدول

فيألجبوفيزيائيةبالدراسماتوالعنايةالزراءيلتوسع

المعدنية.والخاماتالبترولعنلبحث

الدولفيللعلميةالكفاياتبحصرالعنإية-خامسل

برأمجفيمنهاالموفادذيةال!لمالتعبئةبقصدلعربية

القومي.لتخطي!

نبنب

لما-ربضسآ

الماضيالموسمفيسبر-منحة

نعصلىو

(بالاداارد)
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الخاص"الآداب"لمراسل

و*عمىضادمعىفي

*ا

وصبوات،والطئقالاشعاع.المتماوجالطئقخلأل،الاشعاعبينانا

وذر(نه.بةالجوعلىيطفو،(لضطءزبدمن،(للونرهفمنمنموسقة

وبتنر..الوجوهبينانا.تقولاقياملماتتقبلوشفاهومرحع!ون

هذاملءالمبثوثاللمعانيعكسجبينبين،ثانجبةمرةسيماءهابخلق

؟لكبيرةالبيوتاسدار،دمشقغوانيوبين.المعرض..إلمرنانالوجود

حضادةعلينااناختهاجبارةخطوطوبين..العتيقترايهاوراءلخجولة1

..الاجنحةكياناتفي،الاعمدةفي،الضياءانابيبفيخطوط،الغرب

العشرين.القرنفي؟لآلةلفنيةالمهمومةالخلاصةتلكهيهندلبميةخطوط

..السنويةدمشقفرحةهو،البثريالعرضهذا،المهرجانهذا

الاضواءاحتضنتالتيالبقعةهذه.وهمدمبدونالوحيدةالفرحة

مغطاةمدينةفيالعملأقالضياءمنوحيدةبقعةوكانت،؟النفوس

الشيطاني،القلق،المستمرالتحفزسراديبفيكلهاسجينة،كاها

ومن،إلاحجارهذهبينسدجوبشر،بيوتهااحجاداجلمنكلهاالثورة

العر-بي،الفناءسديمتحتالمدفونةالمدنجميعفيالبيوتجميعاجل

..وجزائروقاهرةتدقتعلنكما..بعدبعثهاءنتعلنلما*يرا

مهماالعربيةالجهاتكلبينالسكرانالتلافيهذاهوفالمعرضهذاومع

الازياءكلوبين0.الشماءوالجبهاتالسمرالوجوهكلبين،بعدت

لا..لبنانياندرولوروك،عراقيعقالبيئ،والمزيفةالعربيةالشعبية

معا..ويسكرها.الارضيدنسبماالارضتلحنوبنتقفاهيرقصشابكي

الترحيبيملأدمثسقمنانسانيكتشمهالم..بلاديكل"نالنالىكلوبين

.سمراءولكنها..معروفةيدكلعلىتنتمديدهوالثقة،عيونه

اصو؟ئه.تحتيمرونوهمدمشقمعرصوإءشفهم

وحضارته،الانسانوفن،المدينةوعراقة..والانسان..الضوء

تتناهىلاالجمالفيوصبو(ت..والوجودوالحضارةالفنكيو!تعكلات

داتههوفأصبح،متفرجاكانوقد،الفردحواسذلككليتحدى..

.المعرضعالممناخرمشعاعنمرا

المقبلة.المدهوشةوالملامح،الضاحكةالافواهالوف،2سالناالوفان

..صانعهاالانسانمنأكثرتالتيالمصنوعاتوألوف،الاضواعوألوف

ارصيفاومقاهي..دمثقواكلات..بردىونوافمر..الابنيةوعمالقة

الحياةمنمشخصةسمفونيةهيتلك..الشرقيةو(لاقبية6لباريسي1

.0لوحةوالىشاب؟لىغانيةمنلفتةمعتولد(لتي،المنتفضةلبرافة1

..مياهمنالنافورةرذاذمع،معرضيةزاويةمنفوئيةانفلاتةكلمع

السميعة.الانهرمدينةهماه

لم!-!ض9لؤطورا1

الضوءعلىتصميم،الهائلالتصميمهذامركزفيافعلماداوانا

من،ازليوفنانسوفييتيعاملمنالحيالتمايروعلى،اممرهقلى4

مستائس،..ثائر،مدهوشوعربي..الصينمن،السنينوف

العاملة،يدهوعن،نفسهعنذاتهالوقتفيويبحت،(لصديقعنحت

مقبل؟لوجودرمزانهالا..هوأين..المبدعفكرهممن

بردىضفتيعلىالانسانيةروائعلتطلع،ارضناالىالعالمليأتف

لانسانكلهالعظيمالمعنىوليطل،صناعةولتبرز،فنليشمخ،.موي

قطبناءلىنيقيانثرط،المقابلالحيالقطبهذالناليلأنع.مصر

ء!ضياعلا..قابل

والالقالحديدخلالمنمفاجئاضاريامشخصااذنالعالمهذافلبت

!ونتخيلهنتصودءانوكفى.القاسيالهندسيوالخظوالحجرالرفاه

يصفعنا،!واسناجملء،هناانه.قصةاوك!ناباوشاشةخلاللأ

-مصاصةبنظرةكلهوتبتلعه..انفراجةءلىجفونناويشد،بشدهنا

00لحمنالصق،مسافاتناعبر،مكاننافيهكذااذنفليصرخ..بضة

ولصق،ثالثةمرةزيفناولصق،اخرىمرةوعنجهيتنا،مرةيأسناصصق

عبرالشمسامتصتوفد،العميقالتراببذرة..البذرة!نفاضة

من-الشمسامتصت..الغبارورواسبالمادةوتلاصقوالرطوبةظلملآ

اعماقفيالشمسمنبذرةكذلكهيلانها،هناكالدفبنالدفبئيقها

ويدتنقطب،كاملشهرهورحبزمانيستوعبه،كالمعرض،حدثاان

هذء،للجماهروالانطلاقالملحنوالتوثبالحبورلفعاليةاليومي!نونر

-،الصكزرالواحدالذاحرة+"بالوقتالسادرة،الضخمةالمنماوجةقتل

هذهومثل،(لحدثهذامثل..الجامهوالفعل،الرتيبةالعاطفة

يتجددمعنى.المعرضمعنىهي..واحدةلفكرةطرفينو!لفانجماهببر

آلةالى،انسانيوجهالىرجاجيةواجهة3!نويتاون،آخرالىعام،

ولوننوحربروصوتنصوئيصخبالى،رصيفيمقهىالى،-ابضة

،الفرحالىالطامئة،المتفتحةالنفسفيولصداهلرنينه،لعظ!ننهحد

.الجمالوفرح،التلاقيفرح،والك!نلالجماعاتفرح،الجميع.ح

شوك،الحرمانتلوكلنفسالفرح،التدعوالمتمكالايمان،ألازمة

محبر،اث!بول؟لشوقىعبر،(لمزمنالصبرعبرتلوكه،وءلقمهحرمان

.0.!صلأةكلمناعاىولاله،للأقبلةلاارضفي!علاة

،وجودهمشروعتجاوز،سداهعالىبنيالذيالاملالمعرضسبقلقد

الديكتاتوريةحكمايامالدكلايةعقلابتكرهالشصميمذلكتصميه4.نخطى

يشهدانقبلكابوسههوىالديكتاتوروللأن.الشعبلالهاعضهارة

مناكمريصبحلن؟لمعرضانحكوميةدوائروظنت..البراقةجته

ولكئ.نزهةالمعرصان،الناسبعض،الناسوظن.افتصاددةسوق

فلقد.الجمهوربهوتمسك.الاولعامهمنذحقيق!ةالىانقلبمرض

مباثر.عالميثقافيمجالانه..وآخرااولاهومعرضهكمبح

-للجمهورالخارجيالوجودفراعتملأكبرىوهايرةنوريةحادثةفالمعرض

سماسية،وجمعيةفردية،تتناهىلاحوادثينبوعفهيوكذلك.سادر

كيازببة.

لحقائق.كاشفمسحذاتهحدفيهولانه،حقيقةالمعرضانقلنا



-!عل!ا-.صصفى3افىص

ثانيةجهةمنوهو.نعيهولا،عليهنعيثمي،واقعلمفاصلنجسيمانه

منوهو.بعدعليهنعتئىلمولكننا،نعيهقدآحرلواقعمفجرةاثارة

عضويوبنمو،تدريجيايتحول،رابعالىثالثالى،ثانالى،اولعام

منانسانبينلريوعدالى.دمشقحياةمنكبيرجزءالى،داخلي

الضوئي-الوجودهذااطارهيفالاجنحة.بردىعلىوضوء،دمشق

وقضبانه،ونوافرهحرائقه،وزواياه،وممراته،ساحاتهو(ما-المعرض

وانكتنتافومنتعاركةتلاقاعطمهناك،الانسمانيالمحتموىهتاك..الضوئية

ومعرفة-والعائلةالبيتخارج-بالغريبواحتكاك،وللاخرللذات

،المترف،المونث،الحاو،؟لمجموعمعالصميمبعلاقةللفردرائعة

فرحين،حفاةإولادمنبضاعةصلفهيجر،بالسوادالمكفنوالمجموع

انفقجبروالشعب،المتمايزالمترفالننتغب:والصخبوالناسبالضوء

،بناءفيللجمالانسمانيوتطلع،واحدةدهشةوالشعبان.السديم

والغرب،العرصفيانسانهانكشفدمشقارءوثوبوجهفي،الةفي

دوقه.ابدعوما،يدهصنعتماصررمنانسانهيكنسف

البذرةتطور،بارزمشخصبشكل،ويسمجل،يتناهدالرابعوالمعرض

انبعاثمن؟لعجيبةالمرحلةهذهحقلفيالاولىالمعرضمنذزرعهاإلتي

القي،الجمهورتلقاء،المكانؤيالقيالاولالمعرضمنذ...؟لغرب.

الستاربخرافة؟لمقنع،الثاني"لعالمبعجائب.0بالبعبعواحدةدفعة

وللغانيةوللمررسالحمصلبائعيبدو،(الروسي"بالدبماذا.الحديدي

طفولة،الغامضةالصينمن"الاصفربالننين"وادا.ودملحمممنانسانا

وي!،مصافحةنرقيةانسانيةويدءحصرية،ومفاهيم،أرلبموفن،حكيمة

المتوالية،معارضهافي،بالصيناد؟،هذاكلوخلف..منتجةصانعة

الحياةهدهممنابعة،عاىوبقدرتهالتذرقبحياةللشرقيجديدةثقة

رومانيا،،ألبانيا..صعيرةلابدولوإذا.الخاصةقيمهحسبومستقبلها

مستعبدةكانتمنهابلقانيةدول.تشيكوسلوفاكيا.،بولونيا،يوغوسلافيا

كذلك.ازليوظلام..طائفيةوحربدين!بةولرجعميةولاقطاع!بةغ!مانلآل

بلادمستوىمنمطلقاارقىالحضاريمستواهاربمنلمالتيالدولتلك

بحكمةوتومن،المعملفتبني،الصنثيرينالقرنسرعلىتقبض،العرب

له.سيدةوليستللعاملخادمةالآلةان،العشرينالقى!ر

كانالذيالوقتفي،الاسطوريالبعثعحقمبظةدمشقلكتشفتلقد

بانساليةالاءترافتلكحرينهترفض،"الحر))بالعالميسمىمافيه

السيئة.نؤاياهممنغابةحولهزرعواولكنهموخشا،ليس..العالمنصف

وسجنوهعليهقيودهمخلعواولكنهم،حديديستاروراءمقيداليس

خلالها.

حقيقةتكشفانيمكئهاولذلك،داتهاحقيقةتكتذعفدمشقان

العالم.منالثانيالجانبمعالتفاهمدورالمعركأ!لعبوهكذا.-الآخرين

الغرباما.معاالآلةوالىالصداقةالىحابرةفيانهادمشمقوعرفت

الآلة،ا!افقدمالشرق(ما.الرأسماليبوحمته!امردفةالآلةلهافقدم

الاننسراكي.بانسانهامردفة

،الواجهاتوراءتنضح،العربيةالارضشوارعتغزوالآلةكانتعندما

..ويخافهايتمناها،ويجهلهايستخدمها،العربيالانسانيدتحتتمر

القروناطارويستغرق،يومبعديوماينحلداتهفياشكالهاكان

يى!ض1لوطرراة!

-!ا،رنيةرسول-المتعاليالمتجهـمالغربمبههـعاتب!دنافيالوسطى

سرعنتبحثولا،والأليمهالتقديسحدعندتقفالمعجزاتونفسية

سلبيا،الاسودو؟لغربالعربيالشرقبينالتفاعلكان.ابرابسرهولشر

تجعلهانها..العربيضددائماال!نفاعلهذانتائج-كانت.(لطرفوحي!د

منتعطمداتهاالعقدةهدهبينما،القزم!يةعقدةفيفيرقيومبعديوما

الانفعالطابعهوالاصفرالطسكان..المقابلالآخر..الجبارجبروت

عئدنا.المس!تصد؟لانساندكامفيثورةعنيبحتتوترلكلالدائم

تجربةتضع،الاخرىالاشتراكيةوالدويلأت،السوفييحيا!نحادان

ا!نسانهدايكونانتنرط،انسانأييدفيكلهاالصبناعيةالحضارة

.يتحرركيفعرفقد

تمارسى(نالااليومحتىتعرفامالعربينفسىمياةلثورةكانتوادا

انظمةوصر،والجماعةالنفسفيقيمضدالمهدمةالسلبةفعاليتها

العالمفيالافنتتراكيةالتجربةفان،مبانئرةمنطورةغبروقوىومفاهيم

؟لثورةهدهفعاليةلقالبواقعيانمودجاتقدمالتيهيالحقيقيالحر

التيهي،بعد،الانسانيةوالقيم.المبانئرالماديالحضاريالانشاءالى

محتممعاةرزنتذىء،و(لسلبية؟لايجابيةالفعاليتينبينطريقهاستشق

.جديداعربيا

تقدمالتيهي،الاربعةالمعمارضخرو،الشرقيةإلدولاجنحةان

العربيل!نسصانالخلأقا!شتر؟كيللشنظيمونمودجا،صحيحةتجربة

من،العشربن؟لقرنفيالحبياةوسائللهتكونولان،يكونلانالمتعطمئى

وحدها.يهـهوقدرة،ودهنهوضميرهجبينهعرق

ويعمق،سةكأبعدسنةتتعاظمالدولهذهاجح!ةكانتوبينما

فيتقبعالغربيةالدولاجنحكأكالت،المعافيالمشاهدلفسفيتأثرها

زعمائهااجنحةزالتحتى،تدريجياظلهاويتقلص،موحنرهجرانشبه

اع!مهخصوقيئاالسللشعرهـتلاهد

عشرا!تاسع(لقرنفى

الج!ودمرحلةباعنبارهاثمعرااتجاهاتفييبحثكنالط

النهضةوبشير

والثقافيوالاجضماعيالسيماسيالعواقيتاريحعنبحثوفيه

وألىممريوالنائبالآلوسيآلومكتباتكلخطوطاتفيهروجع

ودمشعقالعراقفي3بيسلريعقوبومكتبةوكبهوالحليلي

والقاهرةوالاسكندرية.ويروت

وأثرالعثمانيالسلطانوأثرالقوميةبشائرفيهبحت

عئبابوفيه،الصوفيةوالطرق(رض)الحسينمظتل

والاسحاروالخمرةةلذةامجالس

الدينعزيوسفال!ثهورتاليف

الحد،ث.الغربيالادبمدرس

والعلومالآدابكليةفي



-أافهقا"فيالنممقاكل

العربيالانسانثورةاذكهالذيالجديدالتطورمععىهووذلك.إ!اإيا

ناتماماريدركوكان،الندالصديقعن8ببحثكان.العالميةع!قاتهفي

علىبل،الاقتصاديةالمستاومةعلىتقومانيمكنلاالش!يببينالصداقة

الغربفيالحببرمثةالحضارةمعجزةتتحققوبينما.الافهاةي؟لعطاء

وفحموحديدآلةمنعنهايترتبوما.المس!ننمرةاعلميةاالكشوفبواسطة

تبقىالتيتلكهي،بالمقابلالشعوبمعجزةفان،ضائعانساننومجهود

فيتحررهواجتماعيصناعيخهقكلاروتعلم،تمصعماسيدةدائما

مفوحة.تجريةهو..الشعوب"نلغ!يرهامئهاهدرةهوانما،نضاالا

للجماهببربالنسبةيحد!قئميرينبوعالنالسنوبة؟لمعر!ىظاهرةكاذت

"(لمتفرجفالعربي.اخرىجهةمنللعادضينوبالنسبة،جهةمنالعرية

وهيبهايحفلمابقدر،الخالصةالاقتصاديةز(؟4باليحفلكانما

،البشوشا!نسانقربها،فالآلة.الاجنعةداخلالحياطارهاضمن

رصفهاالذيالذوقمنتشنمدهفنيايحاءدات؟لهاوهي،وحولها-الضوء

الذيوبالشعب،بمعناهاتشعانما،الةمناكثرتتعيئاوابرزهاوجملها

تفيضوحرية،لهاوسيدالآلكأمبدعاتذبعباتجعلهالتيوبالقيم،يخلقها

جذورهامنالعربيالانسانتجابهالاقتصاديةالمشكلةههنا.ذا.نهاءن

للدولعظيمةالجماهيراستجابةكانتفبينما.العامةالاجتماعية

والفرح،العظيموالتساؤل،العظيمالازدحامبهدا،الاشتراكيةالشرقية

الغربيةالدولاجنحةكانت،الشعوبهذهمبتدعاتتلقاءالعفوي

تطل،الظلشبهعتمةفيتعرق،الذبيحالعربيالتأردول،الاستعمارية

خبيثماكرصيادخلفهامنوالانسان،رابضةرماديةكوحوشآ!تها

جسسمفيدبتكلماالحياةلافتصاصالدسيسةضدالدسيسةيحيك

البعث.جنين

الذيوا!ستبشاروالاقبالالشوقهذاالغربمعروضاتتاقلم

لامكانياتصغ!ةوممذيدة،وفخاثركاكانت.الشرقمعروضاتتلقاه

..وألاستثمادالظلمخ!صةهيالاتكانت0الجديدةالبكرالشعب

والعدالةالانسانبنتهيوغرهاورومانياالبانياالاتكانتبينما

.ةالحقيقية

النيةفيهيمابقدرآلآلةفيليستالحضارةانشعبنافهموهكذا

للصناعةطريقثمةكانفان.وراءفاتختفيالتيالانسانيةالنية،القيمية

الذيالاخ!قيالاجتماعيالنطامنخلقانشيءكلقبلفعلينا،عندنا

بمهمتهاوتقوم،شعبنهضةمنالطبيعيمكانهاتأخذالآلةيجعل

في،اسهلالحياةجعلسبيلدائما.فيواسطةهيحيثمن،الحقيقيعة

.معناهيحققللأنسانرفاهسبيل

اجنحتهافيعنهانموذجيةصور(برازعلىالشرقيةالدولالحاحان

هذاثمارهاينعتقد،الاولالمعرضمنذالقريمالالحاحهذا،الضخمة

كعاملالاشتراكيةدول(دخلتقدالسياسيةالمواقفكانتواذا.العام

جماهبريا؟حتكاكااتاحقدالمعرضفان،العربيالبعثمشكلةفيرئيسي

خرافةعلىالمعرضقضى.الاشترايهةالحياةلمفاصلحيامشخصا

العالم.نصفحولألايركيالحديديالستارحطم.الشيوعي((البعبع"

البشر.تاريخعرفهانسانيتساند!عطم"هد

جانبالىتقومالسلميةالسوفياتيالانحادآلاتتشغلهاكبرىساحةان

هذاالصينيالجناحقامبالمقابلوكذلك.الفنيللعرضعظيمةقلعة

1!ضيىمطالةةم !ص!ا

آلافمئدمتحفرشعباصالةعنتكنسفثرةروحيةيقدمالعام

الماضي.الغامجناحاستنفدقدالحديثةللمصينالاليفالعرض.الستين

هذهوهوالحدينةالصين"ئالانجرالطوفلنا/برذاليومومهرض

،بئاءواقدم،تشريعاقدمءنهعرفشعبلدى.الشفافةالفنيةالروحية

الاشراكيالتنط!يمانلناتقولتريهـ-انبالصينوكلثي.خالقذوقوأقدم

معيتعارصانيمكنلاالنت!!بمنلشعبوالماديةالعمليةللأمكاؤيات

الخلقفيمما.يبرراحسئانبل.التابىبحعبوالامةشخصجمةالستصالى

علىالىشعبقدرةهو،بئاءءتحضسانسانقيمورائهاو*ن،الفني

كانكلماتتعاظمقدرة،العادلةاةالحبةيالعصريةالمحهيىهمع(لتكليف

؟لحضاريالاعطاء(لىاقرب،الانسمانيةالاصمالةالىاقربالتذحعبهذا

قادراهبالش!هذايكوران/مكنبحيث،والاحقابالعص!ورعبرالمستمر

جديد.عصرياطاركلضمندائماالدخولعلى

والاستمر(رالروحقيمانشاعفيساهمتتاريحيةامةوهم،والعرب

الحي6الشرقيالمثالهداحقيقهتمامايعواانالايمكنهملا،الحضاري

المتكافلالتاريخيمعناهابيئأنسجام"نتوحيوماالعريقةالصينهذه

عالمحما.اتنعتراكيحامروبين

فييعملالميلأدقبلوالرابعالثالثالالفمندالصينيالفنانكان

غابةالخشبفيويحفر.أقساهافيالاحجارفييحفر.المادةتأنشى

حديثا:مدر

لل!سلشهر

مهديكاملللأس!ناذ

..لفى1.-.صفحة016

اظطوبةاياما

مهديكاملللأس!ناذ

ق.ل...1صفحة.18

سهعئبداوعنسأزوج

مهديكاملللاستاذ

..ل!01.صفحة018

سدا

؟لزوجا!تجنة

!لملرسهألى-الح!لمنطؤلك

وتوزيعنشر

والننتروالتوزيعللطباعةالتجاريالكتب

مكتجر()(تلغر(ف!با2668)..بص:بيروت



من-فى-صمتأا!من!ماكل

رقتهواما..الحيةبلخنياتهاالفتيآالظاتيآالحياآتيإابكتنسبهتعبربآ

واما.بالمجمدواحقمإاالالماناـفتفأتكشفعيمنهواما.الحريرقتبدع

فيوالظييعآالانسأنلبأن(لفتفأحوالاجتماعياتالظبيبيةحاسبيته

ضمنب،التاريخفياللوحاتاادمييإرجاثذابمثاليعاطأياتحاه

صبحمم1التيالرسممداريببأحمثالععرانسمأنيمإطباسلوب

المكاني،الأالمإالبعدعلىالأنلاءعلى،البعيدالظلامحاءعلىتعتمد

جهمئيظتوابكلمطلظواحدأوانتنإظظبكلهالمكثللالانسانيالبعحو؟حلال

وظلالها.

جآامبضمنبراهراصتاعياكيانافيأحمادطوريبمانجيببملونياجناعواما

وتأنظ،علممنفيمابمافالصتاعآ.الصناعظفنوحيمنالآالرهو

هم،فنممدسأمإااذاالاخالأهاعنفكرأتآحمأاإكأيلظوحدهاليست7

عأميظعدإيكشتثداتهالوأتليولكنه،الصتاعيالابحاعيمإبهذ(ته

آلامد.منيصتعمالننإدائمانمسهجعلوأد،اكبىعالكواع

3ياناتكخنايإالالهامعنىلارممزفهيالعربيآالحوكأاجنحظواما

لضيلته.أاإمفولأخدولكنه،ماولتودعختعلئرموزانها.واحدا

الحضاريوالمحتمىالصتاعاتلامبنحظالمقابلاالطريإيلإكلين!الذحيدة

الانلمظيعيشايإلرصآ،لمتفرنأالعربيلللانسأمبيعطيانه.؟لكتي

..:؟وسهحبظسكل

انه0العلميالتنأيذيتقصهولكيإثمريتهيعيطاالعربيفاليطعب

الممزيكينافالبعضمأارنإحكمأ،والاهبنحة.مخليماتبررونخالق

،+العراق،سمرثإا(اإنحظكانتكظلان،والجنإائر،فلسطينجنأحمثمب

امكانياتهتبهإزلم،بعحيتنلخصلملماأعرممزكلها..الحد..ألارممب

00الحقيقيةالمادية

كتمنس،اثإرينإءربيآدمإلإلاتمملدعامبعدعامانللوحيننأ،وألموم

..-المعردلمندإاصطريبظياإقيأاتيانإانبالىتجتمدإ،والسمدايإ

.،حلأودهاضمندولة-كلالعربيةالجامعةههنانقولانيمكئحيث

برمدرلمملح.دنيلآالعيإبييملثلمابأىرانهيإاليإاأيإ.خاصااستقلالاتدمي

تممثانإحيحثاأليميظحنثمظيإمأاتدإديدةحديإدلمملحالحنرمسأيإرهما

"الانأتاحمناكثيإ،الاستقلالييإالادعاء،الخحدةميإ2كمرالتجنعئة

ألداخلي.(لعربي

التأاعثأامكانجياتبمبميمإمشمإ،تسميإطيلةمميإنهأنارمشدبتعيلبيإهكلب؟

اإاهيإآيإهم.فييإايإى؟للاأقتصاديةكاهيإكثمخ.التقهمييإالتماثر

العيإبيالمنإحانفيسماء،العوبينلالتطمراتليإمياثترمنإكيانيةسيأسيظ

الخأراأي.الدخليالمسريإرلىام،الداخلي

ثرحآ،بردجبدلأتيعلى(لتيبراإظالقبةهمهألاهيإمابعح،خالمعرض

..؟لمعرماناتيبفي،المبماهبرنإيالمشخصةالمعانيميبيإتلافى،ممتعة

العربي.؟لانبعاثصميمفي،تتناهىلا،ابعاد-وفي

يومهمنالمعرزتيصاحبالكييالفنيالمقرفنانعيبنتحميبايببقي

الفنيةالبوامججميعقىنحينماا!نيللعددسنتركهماوهو.الاول

.)1((لكبيرالمعرضمسرحعلىادوارهاانجزتقد

.ص.مدمشسق

1!ضيى؟ط.أ.لؤءت

أالأ!أب

المحكئى!نتؤؤثتعنى!لمحةمجلآ

"إيرونإ
33"؟3-+لحم!ي13،ص!ب.ممى

*

لإدادة

الاسمربناية،الفميقالخندقرأس-سورياشارع

*ء

6لاتلإتنشر

ليرة12وسوريا:لثنان!

استرلينيانجنيهان:الخارجفي

دولارات5او

دولارات1.:اميركا!

يالار051:الارجنتين!

مقدمالإشتر(كقيمةتدفع

بريديةأومصرفيةحوالة

*

لإعلانانا.

الادارةمعبنتنأنهايتفق

*

الىالراسلاتتوجه

123؟.ص.ببيروت،داب71مجلة



-!أ"-مث--ا-!س":---صى،ا

الضبزلى-لمغسب1،

مواكشفبم"الآدارط"لمراسل

الثورةادب

فيه.غناءولا،ومملطويليوحديحهم،الثورةادبءنيخدثون

اصحابه.عقولسخافةعلىوالدليلموته،جرتو.مكأذاتهلحىيح!.لحديتهم

فنية.اصولعلىمرتكزقجديدةايديولوجيةتخليطلتولابناءةآراءفلا

لاذا:يتساءلون.اقفلنطإمكلتوحاالقولمجللوجد.لافهحدثهووانما

لمولاذا؟ببلادهموتجريجر-تاإتيللاحداتمعادر،ؤنلعليتفللم

يقملمولماذا؟الفاشمالستعمرضدالغرببىالتنحعبانقفاضةوروايحم!

وقبل؟الشوارعجدرالمنعلىأفكارهمبتطيرالخانقةالازمةاتناءالادباء

ادبصللا؟لهاموجهاكانوهل؟للثورةالادبمهدهل:تاءلواهذا

مهمةانأم؟الهمويثحلىالنفوسلهافيهيءالثورةيسبقالثورة

الهخللدبعملهذاكاذا،دبفي!وم؟الثورةنجاحبعدتكونالثورة.ادب0

يصحبانيجبالثورقادبانام؟للجما!!الثوريةالفكرةشرحرهو

واحداثها؟تطوراتهاديويايرهاالثورة

منالطوباويببن.جماعةهمالغربكيالثورةعنادبيتحدثون3نالذولكق

منالشمعبعلىيطلونكانوا.الثعبمعينفعلواولمالازمةيعشهوالم

!!!!و!

!

الشص!ظ

رأالمحآ.-

-!

كنوراللىتأليف
!

ضجةاكبزعامينمنذلحدثتالتيالقصة

أديب!3

!

أنيقطباعةفي

.

!

!

-!!!ل!!!!!.خ!ختح!!تتحوريخ!حماي!ل!ذ-!ح!!ل!!!!!لم!!

1!سرردة--!م الوطىق

وعندمل.خفيهمسرطفهيدعواتهميرللونوالاخرىالاونةوبين.عل

اولئكحلقالخلصينوالزعماءللملكدةبقيلالعبانتالاضةنجحت

وانواهؤلاءولكئ.البطولةتيجانعليهالتوفعرؤوسهمالطوباويون

حسطتالعركةقادواالذينللحيقيقيينابطمالهيعرفالشعبانتنللوا

فمإشئا،الدونكيشوتيون)\لما.مرالخلمحمدسيدياللكجلالةاشراف

لهم.النسعبيابه

الادبمنالنوعذلكهو4برالم!دكلنفلذاالثورةادبالىونعود

اللونفهذاوالهدموالفتكألتخريبوالىالسلاححملالىيدعوالذي

الثورةادل!طولكئاثناءهلولاللثورةقبللاالمفربفينعرفهلمالادبمن

الشعبعلىعرضالذيذلالتفلالواعيالادبذلكهوالفربعرفهالذي

يعملالتدققةالانسانيةبروحهوكان.الؤلةحقيقتهواقعبساطة.في

علالالزعم:قصاذدمثالوابرزالواعينالقرا*نفوسفيالساحرعمله

وغيمالح!لوىمحمدوالاستاذالسوسياإختاروالاسحتلذالفاسي

.للافكاذشحرائنهلمنهؤلاء

ثقلأنومذمر

النابتةالارزاشجاروبين،الاحرالمصيف؟أزرو"مدينةغاباتفي

سنةسنوا-سنتينومنذ.لهممعبداالبندكتيونالاباءسنواتمنذاقالام

وطلاباكاتذقيحضر.ثقافيامؤتمراصيفكليعقدوناخذواحيسططيثة

المحاضراتبشتىحافلاالسنةهذهمؤتمركانوقد.العالمانحاء.كادةمن

!-

الثالمةالطبعةتصدر

2اـية

كماللا

اثريسسهيل

عشرينمناكثروالنقدبا.لدراسةوتناؤاهادبية

سل.

ثميننرن!

ئسنوات

!دابدار

ا؟.23بص.-لروت
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وفرنساولبانوامريكاالمفربفيالاساءنذةكبارألفهاالتيالقيمةوالبهحوث

تلكوبهلءالمؤ.نمررونقلهذلوزادوشقيقةا-نبيةدولومنوانكلتيرا

إلحسمن.مولايأجليلأالاميرالغريبةالملكةءهدوننالماهالتبلضرةالمحل

المسأةلثؤو؟نتفاولتمحاف!ةءانشحةالنسويةالنهخسةزغيمةألقتكما

المعربية.

دذبيدمسل"

مجلةوهي(،الحقدعوة"اسمتحملجديدةمجلةالمغرتفبصدرت

كحيقةلالقيمةلاتالمقلبششحافلبهفاذامنهاالاولالعددتصفحخلثقافية

رشد،جنوناللهغبد،الفاسيءلال:الالساتذةمنبهلكتابتهلفيشارك

احدتهالذيالفراغ!ستسدفهل..الخبرجلوفيللجيدعبد،الدرقاوي

للحهفصةمشعلحملتارفتيالجلةتلك"للمغربرسالة"مجلةوقوف

الفرنسيالاستعملراوقفهاانالىالسنينعثعراتالغربفيالأدبية.

وحدءلسيبقىالمفربانالغلاهر؟الفربيةالأزمةابدأتحين5391سنة

والفنب.الادبينشلطهتسجلادبيةمجلةغيرمنالعالمدولبينصن

شلسريدبد

الشاعرلسهنواتعشرمناكثردامتغيبةبعدالوطنارضالىعاد

خيراالمغربيةالاوساهـا،دبيةاستبثرتوقداللجانيادريسالغربى

بناءاجلمنالعملفيالوالربنمهيبهيشلركانتتمنىوهي.بعودته

غاليا.المغربرأسترفعأدبيةنهضة

قستيقطالجزائر

بهايقومالتيالبطولةاغمالبتهخليدمغربيشاعريقملمالانحتى

التحريروجيتى.الشقيقالقطرفيالباسلالجزائريالتحريرجينر

الكفاحينبهذينالوعيانرغم.شنفيطصحراءفيالمناضلالمغربن

والشموارعوالانذيةالجتمعاتفيحديثلااندرجةالىالغرب!ىبلغ

الاربالغربيفاستجابهةهذا-ومع.الصحراءوابطالالجزائرابطللغنالا

التالمفهة،الشعريةالقطعبعضدبتتمثلوهيضعيفةكانتالوعبلهلىا

جريدةوتكاد.هروبياسماالاالشكلةتمسلاالتيلاتالمقلوبعض!

الصورقوحدهلتكونالفاسيعلالالزعيميصدرهاالتي،(المغرب"صحراء

الحيويالجزءشهنفيغدونحوالشقيقةالجزالرنحوالجما!هـيللوعي

ناريةمقللاتاعدادهامنغددكلفهي.الغرباجزاءمنالصحراوي

انحاءكالحةدبالحريةاجلمنازهـالمكافحينتثدحيةوقطعشعرية

العالم.

النتعبيالمسرح

الذينالفنانينوجميع.سنةعثرينمناكثرعنذالمسرحالغربغرف

اعجابايملاعجثواالمسرحخثبةعلىممثليهوشاهدواآلمغربزاروا

)الذرب-فيمدينةكلوكانت.الفذةوبمواهبهم،المفاربةالفنانينببراغة

التبالخانقةالازمةولكن.والمحترفينالهواةمنفرقعدقمنتخلولأ

.اخمدتفيماالشعدةدهذهاخمدتظادرلمنها"وخرجالغرباجتازها

لانثلءالفنلنينبعضبهايقومالتيالحاولاتنحوالانظارتتجهوالان

الحركةفذهسيتبنىللثمغلالمغرببالاتحادانويظهر..شعببمسرح

امنللمثغلالمغربىالاتحادبهيتمتعلانظراالنجاحلهايضمبئماوهذا

الميادين.مختهلففيحيويختهاعلىبرهنتنثيطةطيبةعناصر

جلونابنادريس(الغرب)ناس
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